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Gif en geld
Fase 1. Het politieke draagvlak is er best wel, zeiden

de gemeentelijke politici. Maar ja, de financiën. U begrijpt:
het milieuvriendelijk onderhouden van verhardingen is zo
duur, wel vier keer duurder dan gewoon spuiten. En het
maatschappelijke draagvlak, ja, dat wordt een steeds groter
probleem. Want de bevolking is niet zo ingenomen met
verhardingen vol onkruid. De mensen willen weer een
schone stad, net als vroeger. Onkruid is vies, smerig en on-
gewenst. Misschien nog wel viezer dan graffiti, honden-
poep en junks op de stoep. En zo besloot de gemeente
Beginhoven om de spuit ter hand te nemen en van de stad
een landelijk voorbeeld van reinheid te maken. Alle onkruid
werd weggespoten, samen met de graffiti, de hondenpoep
en de junks. En tijdens een groot symposium werden alle
andere gemeenten uitgenodigd het Beginhovense voor-
beeld te volgen.

Fase 2. In de praktijk viel het niet mee. De stad oog-
de weliswaar schoon, maar actiegroepen protesteerden
heftig tegen het beleid. Jullie vergiftigen onze toekomst,
riepen ze, en dus begon de gemeente Tussenhoven voor-
zichtig te experimenteren met borstels, branders, bevriezers
en andere alternatieve bestrijdingsmiddelen. ’Hier een beet-
je gif, daar een beetje milieu’: een aardige tussenoplossing,
dachten ze in Tussenhoven. En op een congres werden alle
andere gemeenten op de hoogte gesteld van de Tussenho-
vense experimenten.

Fase 3. De druk van de milieubeweging werd echter
steeds groter. En ook de waterleidingbedrijven begonnen
te protesteren. Gelukkig zat er op financiën een progressie-
ve wethouder. Die wilde de gemeente graag het predikaat
’milieustad’ geven. En dus besloot Eindhoven om het gif
helemaal van de straat te halen. Ook al was dat vier keer zo
duur. Er werd een slimme PR-man ingehuurd om de consu-
ment van alles aan te smeren, dus waarom geen onkruid?
Je moet er alleen een etiketje aanhangen: gezond! En zo
besloot de gemeente Eindhoven de spuit aan de wilgen te
hangen en van de stad een landelijk voorbeeld van milieu-
vriendelijker beheer te maken. Tijdens een groot symposi-
um werden alle andere gemeenten uitgenodigd het Eind-
hovense voorbeeld te volgen.

Fase 4. Wie wil weten hoe de volgende fase in dit
proces van de afweging tussen gif en geld verloopt, die kan
gewoon weer bovenaan beginnen met lezen.
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Eerste bomen voor gebruiks-
waardeonderzoek de grond in
Voor het gebruikswaardeonder-
zoek laanbomen zijn de eerste
bomen geplant. In de Assorti-
mentstuin van de Stichting
Afzetbevordering Grootgroen-
producten (SAG) in Zundert zijn
in maart bomen van 14 soorten
en cultivars geplant. Aanplant
dit voorjaar in zes gemeenten,
verspreid over het hele land,
was wegens inspraakprocedures
niet mogelijk. Eenzelfde sorti-
ment als in Zundert zal er daar-
om pas in de eerste week van
december aan de grond worden
toevertrouwd.
De bomen (zie tabel) mogen
zich in Den Helder, Hilversum,
Leeuwarden, Lelystad, Voor-
schoten en Zwolle in de prak-
tijk bewijzen. Hun ziekte-
voeligheid, groei, bloei,
zoutresistentie en andere

ervaringen worden in het on-
derzoek beschreven en vergele-
ken. Het onderzoek wordt uitge-
voerd door het Proefstation
voor de Boomkwekerij.

Eenjarige zomerbloemen, kuipplanten en bloeiende
planten vullen PlantPlaza in Naaldwijk nog tot 9 mei.
Bloemenveiling Holland wil met de voorjaarspresentatie
’PlantPlaza goes Europa’ het buitenplantensortiment
- afkomstig uit heel Europa - meer onder de aandacht
brengen. De planten zijn afkomstig uit een groot aantal
landen van Europa, van Scandinavië tot de landen rond
de Middellandse Zee. Veel aandacht gaat uit naar plan-
ten voor balkon en terras.
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Sortiment
Acer campestre ’Queen Elisabeth’
Acer platanoides ’Autumn Blaze’
Acer platanoides ’Farlake’s Green’
Acer pseudoplatanus ’Bruchem’
Acer rubrum ’Scanlon’
Cornus mas
Fraxinus ornus ’Meczek’
Fraxinus ornus ’Obelisk’
Malus ’Rudolph’
Prunus sargentii ’Rancho’
Sophora japonica ’Regent’
Sorbus latifolia ’Henk Vink’
Tilia cordata ’Roelvo’
Metasequoia glyptostroboides

Eimert Kleinloog start 1 mei in zijn nieuwe functie als commer-
cieel manager bij O. de Leeuw Groentechniek. De 47-jarige Klein-
loog is geen onbekende in de groenbranche; eerder werkte hij bij
Van Tuyl, Van Tuyl-Avam en Trepro.
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